
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

FOUíA n".

unicefífí?

CONTRATO Nfi 2009002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 0408008/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N^ 2209002/2021, QUE FAZEM ENTRE SI 0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS - MA, E A EMPRESA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAURES LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo Sr. Kairo Coelho de Sousa
Corrêa, Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF n® 012.674.713-01, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e o(a) a empresa BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,
Inscrlto(a) no CNPJ/MF sob o ns 30.249.069/0001-14, je^do(a) na RUA CLEMENTINO RIBEIRO, N° 615, IBIAPABA -
FLORIANO/PI, CEP: 64.803-0^45,jyoravante designada CONTRATADÀ; neste ato representada pelo(aj Sr.(a) Rafaela Martins
de Carvalho, portador(a) do CRF n2 652.390.083-53, tendo em vista o que cohstá no Processo ns 0408008/2021 e em
observância às disposições da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, da.Lei ns 10.520, dè 17 dê julho de 2002 e na Lei n^
8.078, de 1990 -Código dej Defesa do Consumidor, do Decreto n® 7.892, de 23 !de janeiro de 2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico ns 12/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

s: CLÁUSULA PRIMEIRA -pBJCTO.
i J i I

1.1. O objeto do presente Termo.'de Contrato é a Aquisição-:-dê. Equipamento jHospItalar (EQUIPAMENTO
HEMATOLÓGICO, AGITADOR DE KLINE é SERRA DE GESSO QRÚRGICoV para -jatendér as ;riecessldades da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de São João dos Patos - MA,"conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referência, ánexoído Edital, '

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no'preâmbulo e à proposta
vencedora. Independentemente'de transcrição.

1.3. Descrição do objetol
ITEM DESCRIÇÃO . UNID ' /QUÂNT Íí ' V. UNlf i V. TOTAL

2 AGITADOR DEÍKLINE 1 •UNID " •í"'- f" p. R$1.63Ò;0Õ RS 1.630,00

= .1 } i ; ; , -TÒTAL > • 'o " ;n ; i R$ 1.630,00

í2. CLÁUSULA SEGUNDÀ - VIRGÊNCIA. lil

2.1. O prazo de vigência deste
) , I

Termo de Contrato é aquele fixado no Termo dè'Referência, com Início na data de
20/09/2021 e encerramento,em 31/12/2021, prorrogável ha forma do art. 57, §12, da;l.el n2 8.666,'de 1993.

-•31 .[ r

:3. CLÁUSULA TERCEIRA-BRECO.

3.1. O valor do presente Terrno de Contrato é de R$1.630,00 (um mil, seiscentos e trinta reais).

I I
3.2. No valor acima estão Incluídas todas as despesas ordinárias diretas e Indiretas decorrentes da execução contratual.
Inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, prevldenclárlos, fiscais e comerciais Incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento Integral do objeto da contratação.

s:""' _ CLÁUSULÃQUARTAp DOTAÇÃO ORÇAME^ITÁRIA.
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ESTADOiDO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO. JOÃO DOS PATOS -1^

CNPJ N» Ò6.089;668/0001-33
Secrelaria tóunidpal de Saúde

FOkHA n®

ti f J Ruurica

tínicef ii?

Tçameritárl, prÍRrié, preylst, no.

;PopER';:02;PODER;EXÉCÜTI\|o || ,
ÕRèÃOr^e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPÀL DE SAÚDE

-aquisição oeMóveis eequipamentos
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E|f^ATERÍAL PERMANENTE

^jCLÃUSUU QUINTaI- pj GAMENTO.
,J:.

do pagamento, desde que nãò h|a'fator impadíti™ pròyoç^opel^è^^tada. Ẑfrrf «"»«•
Í-_-l o^uSjMÍ^^

7.1Í

!8;

9.

reajuste após o^nter|gn^TfiÍjí°^cí?p¥Ü^^^ sofrer
•concluídasapósâ^ocorfencía^ya-â,niÍáíyáàe'-''para aslobrlgações iniciadas è

importância calculada ípelaiútrli^vãri^^^^ àCONTRATADAv.a
índíre» i ?ii ' •^-P""®ctaa, "quidando aídíferença corresDondehte!.t3ft Iao«

i .
) - 1

is^ uyW;i:KA;IANTE;-'pagará à CONTRÀTÀdA, »?(j •- - donhocda, "quidandd d;,-dlferénça| Mrr|ppnddntá.tSo''i 'dgp séja;dliolgadoi^ò
AQ^r^^ustamento dê preços do' valor

»»..*™s;ís;psg|2g'?'yç?t^
WÀ"DE WÈCÜ^bi.T- •. |í'-Íi • • .

Não haveré exÍgênc |̂le,^rãhtja de:execução para apres^^ Íí -
U, •! I' ' , • ' ' ií/n'^rJlAyAULAOJTAVA:- ENTREGA,rRECEBJMENmD^^ , f;.'.ÍÍ-

1 . -

entrega^iJa'̂ ^°::Ztt n̂e«^^e ^Secretaílí^ de Saúde. OWlo da
onfregas nas datas ehorários diterínlnados ocasionará penaMád«''caLTs ° '="™Prime,rto ,das

^tópè^^-6«.Voil'-o.^j^o^S:,CrS^- ° flP edital saráo deiml.Hps;
13^ 3A^S^arin únldadas:li,BhOOmln'Ss IBhOOmlq hôms,.SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, ' ''7^^™'''°^ ='='¥nqfo:peja Prefeitura Munilipál dè

[á^nà2de6



ESTADO^DÓ MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® p6,089;668/0001-33
Secretaria, Munídpal de Saúde

rOLNA n"

\'^I /• /

un:c2f'ííí'

Eletrônico com Registro de Preçijs, dl^o menotyeTo'̂ ^^^-^ na modalidade .Pregão
";retos:°,3nen.::,'̂ tadm«
assinatura do recebedor, em duas viâs (uma vla daraVfor^S^" "rôprovante de recibo òqual cònstàra a

ràe acórdo com aordem de fornécimènto, quantidade equalidade nãL' "?''̂ 'fe)-:Os produtos devérn ser confèrtíos
deverãoserdevolvldos Juntamente com;^mpro:::t:3ee;;tÍa^«:;::de' ""^'"
17.

117.1. ^^ '̂ízaçãó da execução do obleto será pfpfiiaria i - ar. í -• I '
na forma estabelecida no Termoíde Referência, anexo.do Edital. .Pein CONTRATANTE,
S CLÃUSULA DÉCIMA^ - OBRIGAÇÕES pAXGNtRATANJH EOA CONTRATADA^]

AContratante se òbVigà.e:

a) acompanhare fiscalizara execução do.contrato; — , •
pirttaentes^os'pradutra°dqÍlS^ ''' contratada-às depèndêhcias do| contratante ;pa'ra tratar de assuntos

AContratada se obriga a;

a): manter preposto, aceito,pèla
dè vigência da Ífcítação^ para fep,
b)-informar aõ-Ghefe^dp- Setorj

í,L.
.• t'"

,, , "=^/®=P°nsab.hdade a fiscallza^^^^

-gulam^t '̂posturas; .dem, Como qua.quer

gít':ra°n;:;"ft" '̂° P°«'-"páÚdlrarTeiflíat::Xl^-cÕ^
Munic,paTdfsi;foÍo7:s7;rS ° -"-cia da Prefeitura
I) entregar os produtos no' pr^ios.rondí^êts ellraUn^ -m o«feido;
j) arcar com todas 35 despesas'diretas OU indiretac rio,.«r '♦ V °•ônus 3Prefeitura Municipal delsão^João dos Patos-MA ^cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquerMeeontratada serê responsêuel peia Idodeldade epelo comportamento de /us empregados, subordinados qu prepostos.

Ráglna3dô>'



ESTADODO maranhão
PREFEITURA DE SAOÜGÃO DOS PATOS - |i^

CNPJ N® 06IÔ89;668/000.1-33 í-
Secretaria M.untçlpárae Saúâ© i.

líi

FOLHA n".

Riíbrica

19.1

1-:. Não.assíriar otermo dé contrato ou.aceitar/retlraroInstrumento equivalente, quando convocado déqfro do prazode validade da proposta; • ' , i yyyK'«y
t

19;3. Apresentar documentação feísa;

19:4. bsíxarde entregar os documentos exigidos no certame;'

IStS. Ensejaro retardamènto da"éx5uçÍSdò-objétb;7 ^7

\ 3 ' ',19;6. -Nâb.mentfyiBra proposta;-

Cometer fraude fispl;|
ComportarfSôdeModq

I |í. Ciímete Infração administrativa, nos termos da.Lern? lo:520,;de 2002, oliatant0/adiUi:ltcatário.gue;

da Administração
conforme determina

19.20. A.multá

sAoMp DOS
^ - I '1 ' '

19.=21. Ainexecuçãoí^ptaljoujíardàí
sanções administratívas,postefípo,s

a) Advertência porescritõ;

;d)=: iSendp qué.lem' caso' dè^
:SÃÒ JOÃO DOS PATOS/MA, seS

e) Dèclaraçãò;dejínidoneíd] défpara licitar íunto-à Adrninistraçqp.pública/ enquantolerduirarem os motivos
determinantes da;punÍçio, ou até que sèja-promovida arèãtíí]ítaçãd"iíeMteTa:próprÍ3láffi^fÍd^ peiiàlidade"
de acordo.com oInciso ÍV do-àrtV Na 87:da Lei N» 8.656/93,;c/c ari N» 7® da Lei N9 10;S20/02 eért.,N9d4;db beçmto^^^^
3a55S/00« i| [• ' .i/ ' ., ••

í| ]"20.1. Do ato que.aplícar apenalidade caberá recurso, no prazO de^OS (cincõ)'dlas úfèis, àcontar^da ciência da intimarão
poderido.a Adrnlnlstração ijeçonslderar. sua decisão ou nesseí prazb- encaminhá4o, devidamente ^Informados para i
apreciação edecisapsUperíor, deijitro do mesmo prazo, |"
20.2. Sejão publicadas na Imprenia onélal do Município.de s|o.JOÃQ Do/pATOS/H(IÀ as sanç5es'adn.lnistratlvas previstas
neste edital, inclusive areabilitação perante aAdministração Pública/ ' '

ínidôneb

coma^Pi^félhiraMunicipal dè;
inclusive com asmúltes pfèvdstas;
••/•i .'I . . -

p,' i ^ =l
:lèrá aptícar;à vencedora, as seguintesrcíáí/dò objeto„contmta^dd,^à^^dm ooile

is do.ài^igo NS 87, da^LerN? 8,666/^^^^^^ ip ;|
. J í^' ílt'^ i. íÍirii' • 1

b) Muha adminístrativá con natureza'de pérdas^^edanos da-ofáêm^dê áfé-ÍZÒ^^ por cento)'"sòbfe
oválortotal docontrato; | -| ."v-C'iVf! '•

. ' i i ' íi - > " rs<- J Li, J ' ^, i . .1 - V ^ u.^ • . .* .'i yir • í

®"' ''̂ 'íaçãqjeãmpe^^í^m com d'píefèitürâ Múrilcipal dè'.SAO JOAO DOS PATOS/MA, poélria.zè nSÒ-superier a02 (aè^ári^-—, ' W/H . ^ ^
-'-u - irj

Pá^na4dè'6
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, ESTADO.DOíMARANHÂÓ
PREFEITUf^ DE.SÃO JdÃÒ bOS'PÀTOS - MA

CNPJ N® Q6}d89;660/OOÓ1-33
Secretaria Municipal dè Saúde

I JSvfío/.ica,

r-y

tinicef^

Í2á^_£l^ysiy^ÉCiMAS& •

20.20. OPRESENTETERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: i

fssfi-^qqT f"l''*°.''=:Atlmlnlstr3ção, na.#M«8«.pf«to8ftno$ incisoí laXII eXVII do art. 7èWtó-n»
noT^r^cdé apÍl"ção;da.«KfõésprèylitaV

} ,

20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79. inciso II, da^leí nfl 8:666, de 1993.

amâ dJfesí"" cònti^J«^.<bn™h^^ dau»l»i.pi^ .1 • ' lll nl { i 1I . '• L 'ji i': •' Ireconhecdoi direitos da CONTRAJANTE om^caso de r=í=|kb ^rfllnlstritiva prevista ho art. 77:da
t ' - ' * !^ -í* j ' f
l - — i: i I V j '

20.23. OTERMO DE RESC SÃO SERÁ PRECEDIDO DE ^UTÒRIO:,INDICATIVO DOs'sÉGUINTES;'aS^ECTOS,;CONFORME O
.- -, <»- i.—. . f i I > ^^ - ] •. • - - • - •

' ^.. j P>\ í.! ; •
CASO:

V. »"v «ri

fl, ^.^^SÃUSÚlÃbÉClMAiTER^ :

'i V21.20. ÉVEDADO ÀCONTRATADA:
» I II .'[Mi " 1 i f \ f np^. i -r

.21.20;1. Gauctònárou utlllzaneste TemadeC^^^
' I . -"ru'..'." ' ' 'í'.--*""-,''f ••

21.20.2í Interromper a'execuçâo[fcontrãtual soh also^rSA j
previstos em lei.

22.20. Eventuais alterações

Jxntrâtual sob, alegado déyn^dímplémênto põ^^ Pf CONTRATANTE., sàlvó
^ j ; ) _ í . -• "'V' ; •^^.- ..--ÇL^yjUUDÉÇIMA 11;-. |,

•con|ratuaís reger-se-ão pela dísclplína-tío.art. 65,da LeliipleSS. de 13d3„

~n

nós casos

22.21. A CONTllATÁbÂ
.ÍRzerem nècessá rios

?^TAM4^ito(to,.a ,cêltar, iiavmesmas condlç8es. contrataafsl bs4crí5scltTios ou supressões que se-
issános, at,é o,l,nn te db-25% (vinte ecinco porcénto) db váloriníclal atuagádsdo cínt^to

I 'I }•'?2 22. As supressões-resúltantÀ d^cordo celeBradô-entreías pártes-xontratantèslíderâo exceder õIWite de-áK
(vinte ecinco.porcento),do valor inicial atualizado do contrato ' xceaer o iimiie.de

(^USU^ |̂G|MÂ QUINT4^ '

tòíâns 1^520 dP bnnT h'° i" 'r ! CONTRATANTE, segundo as disposições,contidas na iVl ns 8.666, de MSÕ,
âs dkn" 1- ni I"°'™' l'''"=53õs econtratos adminisítátivbs:e, subsidiariamente seguVdó
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ESTADO DO:MARANHÃO
PREFEITURA DE SAO JOÃO DOS PATOS • MÁ

CNPJ N® 06;g89.668/0001^3
Secretaria Municipal de Saúde

í2Í,__l.^lJSyÍADÉãM -iír-;;- ^ —

<^ZI„.ÇÍ^USyLAÍ"È^

í=m; dfíninto r/- fms/MA para dirirpir oa litígioaiquà decprrerarp da e«cu;So deateTermo de Contrato que nao possam sar compostos pela conílliação, conforme an. SS„§25 da Lei n» 81666/93.

FOLHA

iiníceÍT^

Mu») vias de Igüal téor.quédepois de 'Wo eachado em ordem; vaiassina:dp:pelòsxohtraentes. s. eor, que,

^ I - > M. J.j r riÜH;

BRASIlpJCTR

d

I ! 1 ' ií São Joâo^dos'jPatos/MA, -ap-dè setembro de 2021.
,1

Respônsáyeríêgáía- pNTRÀTANTE Jj'/ h
Kaíró Coelhoide^^oWa-Correa'

• 7-.'•cSecretário Munjtí^rfe-Saâdèi.'.V '

BÜIDORAjDE ME
» i

GÕNmf^NJE
\ 'r' flt ! ;
•\ f r • .1 ,

13Ò.24^;Ò69/0b0Í-^4* ' fi' ' ít l-'
f-'.l l- tlf, 1àfaeia Malilns

r., ^v. " ; ^zResponsáyal léga!.- ^
. ••••CONTRATADA- . '"V ;
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